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   За даними Міжнародної федерації 
бібліотечних асоціацій та установ 
(International Federation of Library 
Associations and Institutions), у світі 
налічується майже  570 тисяч бібліотек, у 
яких зберігається понад 20 мільярдів книг 
і більше 10 мільярдів одиниць періодичних 
видань.  
   Кожного року на утримання книгозбірень 
у світі витрачається понад 8 трильйонів $. 
Абонентами бібліотек є приблизно 2,5 
мільярда чоловік. 
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 Бібліотеки - це свобода. Свобода читати, свобода 
спілкуватися... Якщо ви не цінуєте бібліотеки, 
значить, ви не цінуєте інформацію, культуру та 
мудрість. 

Ніл Гейман, англійський письменник 

  Тисячі квадратних метрів, нескінченні полиці книг, 
рідкісні видання, чаруюча атмосфера й прониклива тиша, 
яку порушує лише шелест сторінок – усе це про 
унікальні бібліотеки, яких не злічити по всьому світу. 
  При нагоді не проходьте повз, обов’язково побувайте 
хоча б в одному із цих храмів науки, знань, мудрості, 
і ви будете зачаровані його красою й величчю. І не має 
значення, чи це бібліотека з багатолітньою історією, 
чи шедевр сьогодення. 
  А поки приєднуйтеся до нашої онлайн-екскурсії. 
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  Бодліанська бібліотека – бібліотека Оксфордського університету – 
одна з найстаріших у Європі та найзнаменитіших у всьому світі.  
  Ще на початку 14-го століття архієпископ Томас де Кобем створив 
при Оксфордському університеті невелике зібрання книг, прикутих до 
полиць ланцюгами. 1410 року бібліотека перейшла в повне 
розпорядження університету, але офіційним роком її  заснування 
вважають 1602-й, коли дипломат і відомий збирач стародавніх 
манускриптів Томас Бодлі своїм коштом відновив бібліотеку, 
передавши їй у дар велику колекцію книг і посприявши з новими 
приміщеннями.  
   На сьогодні фонд бібліотеки налічує понад 11 млн одиниць. 
Віддавна й дотепер, записуючись до бібліотеки, читачі приносять 
спеціальну присягу. 
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  Бібліотека Стокгольмського Королівського технічного університету, 
розташована в будівлі 1917 року, є яскравим прикладом нестандартних 
рішень в області архітектури та дизайну.  
  Під час реконструкції приміщення в 2002 році відновили оригінальну 
архітектуру фасадів, цікаво поєднавши її із сучасним дизайном. 
Споруда являє собою трикутник і виглядає дуже легкою, сповненою 
світла й повітря. Це створює оригінальну атмосферу й особливий 
комфорт, який зауважують книжкові гурмани. В одному із залів навіть 
росте справжнє дерево, яке свого часу, під час будівництва, вирішили 
зберегти, і тепер воно стало родзинкою бібліотеки.  
  Затишна атмосфера й чудове технічне оснащення, велика колекція 
книг і журналів на електронних носіях роблять бібліотеку дуже 
популярною в місті. 
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   Бібліотека Святої Женев’єви в Парижі веде свій відлік із часу 
заснування монастиря Святої Женев’єви (VI ст.) – одного з 
найвпливовіших на той час у Франції. Віками збиралися її безцінні 
фонди, що нині становлять понад 2 млн документів і охоплюють усі 
галузі знань, як-то: філософія, психологія, релігія, соціальні 
науки, фундаментальні та прикладні науки, лінгвістика, мистецтво, 
література, географія, історія. 
   Під час революційних подій бібліотека була проголошена 
надбанням держави й стала однією з перших паризьких книгозбірень, 
відкритих для всіх городян.   
   Сучасна будівля бібліотеки побудована в 1844-1851 роках у 
неокласичному стилі. На одній зі стін вигравірувано імена 810 
авторів книг від пророка Моісея до хіміка Є.Я. Берцеліуса.  
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   Нова центральна бібліотека міста Штутгарт (Німеччина), включена 
до 25 найоригінальніших у світі, приваблює читачів нестандартним 
дизайном, грамотним зонуванням і надсучасними технологіями. Це одна 
з «молодих» бібліотек. Своє нове «обличчя» книгозбірня отримала у 
2011 році, переїхавши до будівлі, зведеної за проєктом корейського 
архітектора у формі монолітного куба площею понад 20 тис. м².  
   Вона має 9 наземних поверхів, кожен з яких – це окрема тематична 
зона, як-то: «Музика», «Діти», «Життя», «Знання» тощо. У бібліотеці 
майже все автоматизовано, зокрема встановлена унікальна й поки що 
єдина в світі вертикальна система сортування повернених книжок. Із 
майже 500 тис. назв, наявних у фонді, абоненти самі, у вільному 
доступі, вибирають, що душа забажає. Абонемент до бібліотеки коштує 
20 євро на рік для дорослих (до 18 років – безкоштовно).    
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   При Єльському університеті (США) функціонує Бібліотека рідкісних 
книг та манускриптів Бейнеке, побудована в 1960 році коштом сім’ї 
меценатів. Будівля в стилі американського модерну вміщує справжній 
скарб - майже 500 тисяч раритетних книг і декілька мільйонів 
манускриптів, що безперечно робить бібліотеку однією з 
найунікальніших у світі.  
   Фасад будівлі оснащено товстими мармуровими стеклами, які 
забезпечують освітлення, не завдаючи шкоди древнім документам. У 
центрі розташована скляна книжкова вежа в шість рівнів, здатна 
зберігати 180 тисяч томів. Саме в ній і міститься найцінніша 
колекція, яку відвідувачі можуть розглядати, піднявшись мармуровими 
сходами, зокрема й безцінні екземпляри: рукопис Войнича, Біблія 
Гутенберга, ілюстрований альбом «Птахи Америки» Одюбона.   
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   Нью-Йоркська публічна бібліотека 2020 року відсвяткувала своє 
125-річчя. Фонди цієї книгозбірні - одні з найкращих у світі й 
становлять нині понад 50 млн бібліотечних одиниць, зокрема 20,4 
млн книг, більша частина яких доступна в інтернеті користувачам із 
різних країн. У її складі 4 науково-дослідних центри, 4 основні 
бібліотеки, відкриті для всіх бажаючих, спеціальна бібліотека для 
сліпих та інвалідів й безліч філіалів. Від початку й донині ця 
бібліотечна система є результатом співпраці міської влади з 
приватними благодійними фондами. 
   Головна читальна зала легендарної бібліотеки, яку знімали 
багато голлівудських режисерів, вражає своїми розмірами й величчю, 
а сама будівля головного філіалу в 1965 році була проголошена 
Національною історичною пам’яткою.  
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   Вулична книгозбірня в містечку Коур-д’Ален (Айдахо, США) – 
неймовірний витвір місцевої мешканки - бібліотекарки й художниці 
Шарлі Говард. Одного разу їй спало на думку, що 110-річна мертва 
тополя на одній із вулиць міста може стати казковим будиночком, у 
якому вона облаштує безкоштовну бібліотеку.  
   Усередині стовбура зробили простір, провели освітлення й 
установили полиці з книгами. Місцеві залюбки приходять сюди 
перепочити й почитати щось цікаве, або ж узяти книгу додому, 
залишивши натомість свою. 
   Реалізувати цю чудернацьку ідею допомогла некомерційна 
організація «Little Free Library», завдячуючи якій уже відкрито 75 
тис. бібліотек по всьому світу. 
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  Бібліоекскурсію 
підготовлено за матеріалами: 
 

 Вікіпедії; 
 блогу МОУНБ «Книжковий континент».  
URL : https://booknazy.blogspot.com/; 
 блогу бібліотеки Java.  
URL: https://javalibre.com.ua/blog/page/1; 
 Варто побачити! // Найбільші бібліотеки світу.  
URL: https://sites.google.com/site/najbilsibibliotekisivtu/home/varto-
pobaciti. 
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